
 
  



  



Lessuggesties 
 
 

 
Doelgroep: 
 

 
Noord is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. 
Onderstaande opdrachten zijn bedoeld voor 
leerlingen van groep vier tot en met groep acht 
van het basisonderwijs. 
 

Tijdsinvestering: 
 

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend 
van een half lesuur tot meerdere lesuren. 

 
Uitvoering: 
 

 
Klassikale of individuele start, vervolginvulling 
zowel individueel als in groepjes mogelijk. 

 
 
 
 
Inleiding 
 
Toon uw leerlingen het boek Noord en laat enkele (of alle) even met de vingers over 
het omslag strijken. Voelen ze de ribbeltjes van de golven en de buik van de walvis?  
 
Vertel dat Noord verhalen vertelt van dieren die op het noordelijk deel van de 
wereldbol leven. Pak hier eventueel een wereldbol bij en wijs de gebieden uit het 
boek aan. Vertel dat de maker van de illustraties een voorliefde heeft voor dit gebied, 
omdat het zo mooi is en er zulke bijzondere dieren leven. Die liefde wil ze graag 
overdragen. Dat doet ze met behulp van haar prachtige illustraties.  
Toon enkele beelden uit het boek. Vertel hoe ze zijn gemaakt, met linosneden en 
door te stempelen.1 Stop ten slotte bij één van de verhalen en lees dat voor. Laat uw 
leerlingen ervaren dat het lijkt alsof het dier rechtstreeks tegen hen spreekt. Op deze 
manier komen zij heel dicht bij het dier en leren ze het goed kennen. Precies wat de 
auteur en illustrator willen. 
Noem enkele van de hoofdrolspelers uit Noord (met behulp van de lijst op bladzijde 
82 en 83) en laat uw leerlingen zelf kiezen welk verhaal van welk dier ze willen 
horen. Kies er twee of drie. Bied uw leerlingen vervolgens het boek aan om verder 
zelf te lezen.   
 
 
Uitvoering  
 
Maak een selectie uit onderstaande lessuggesties en leid die in bij de leerlingen. 

 
1 U kunt deze techniek natuurlijk ook met uw groep gaan beoefenen. 



 
De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt 
aangeduid met de volgende symbolen: 
 

 

 

 
 
 
 
Windrichtingen 
 
Heb je bij het weerbericht op televisie of radio wel eens gehoord over windrichting? 
Dat is – de naam zegt het al – de richting van waaruit de wind komt. Soms is dat 
vanuit het noorden, dan is de wind meestal koud. Soms is dat vanuit het zuiden, dan 
is de wind meestal wat warmer. Er zijn vier windrichtingen: noord, oost, zuid en west. 
Als de wind uit een richting komt die precies tussen noord en oost ligt, spreken we 
van windrichting noordoost. In dit handige filmpje vertelt juf Sanne je meer over dit 
onderwerp. 
 
 
 
Opdracht 1 
In deze opdracht ga je een windroos maken. Een windroos is 
een kruis dat de verschillende windrichtingen aangeeft. Print 
bijlage 1 en knip de vormen uit. Plak ze aan elkaar zoals het 
voorbeeld aangeeft. Zet de namen van de windrichtingen 
erbij, en klaar is je windroos. 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 
In bijlage 2 vind je een kant-en-klare windroos. Vul hierop de verschillende 
windrichtingen in en gebruik hem bij een presentatie in je schrift. 

 
 

Voor de docent 
Hier vindt u een onlineles die aansluit bij dit 
onderwerp.  

 



 
Boekje open over jezelf 
 
Lees het verhaal van de Ringelrob. Het dier vertelt over zichzelf. Hij beschrijft 
bijvoorbeeld hoe hij eruitziet, hoe hij was toen hij net was geboren, hoe hij leeft, en 
nog veel meer. 
 
Opdracht  
In deze opdracht vertel je over jezelf. Nee, niet over jezelf als Samira, Sam of hoe je 
naam ook luidt, maar over de soort waartoe je behoort. Over de mens, dus. In de 
bijlagen vind je twee werkbladen met de titel Boekje open over mijzelf. Die mag je bij 
deze opdracht gebruiken. Kijk voor inspiratie in Noord. Daarin kun je zien hoe de 
auteur dit heeft gedaan voor de Ringelrob, de Groenlandse walvis, de Noordse stern 
en voor nog veel meer diersoorten. 
 

 
 

 
Noord-memory 
 
In de bijlagen vind je alles om een Noord-memoryspel mee te maken. Print de 
kaartjes op stevig papier, zodat je er meer dan één keer mee kunt spelen. 
Veel plezier! 

 

 
 
 

Noord-kleurplaten 
 
Hou je van inkleuren? Mooi! In de bijlagen vind je kleurplaten van dieren die in Noord 
worden beschreven. Natuurlijk kun je ze zo veel mogelijk laten lijken op de dieren uit 
het boek, maar je mag ook je fantasie gebruiken. Wat is er tenslotte leuker dan een 
paars-geel-roze otter? Vergeet niet de omgeving van het dier ook te tekenen. Die 
moet trouwens wél lijken op de werkelijke leefomgeving van de diersoort. Daarbij 
kun je dan weer goed gebruikmaken van de beschrijvingen in Noord. 

 
 
 

 
Gutsen in linoleum 
 
 

Voor de docent 
De prachtige illustraties in Noord zijn gemaakt met 
de linosnedetechniek. Deze techniek kunt u redelijk 
eenvoudig met uw leerlingen uitvoeren; een erg 
leuke bezigheid. Hier vindt u een instructie voor 
hoe u kunt linosnijden en welke materialen u 
daarvoor nodig heeft. 



Als u deze opdracht gebruikt als verwerking bij 
Noord, kunt u uw leerlingen zich laten inspireren 
door de onderwerpen in het boek of juist over één 
van de eigen favoriete dieren.  

 
 
Rendier-leporello 
 
Rendieren zijn het meest bekend van hun rol in kerstverhalen. Wie heeft er immers 
nooit gehoord van Rudolph, the red-nosed reindeer? In Noord kun je lezen dat er 
nog veel meer over het bijzondere dier te vertellen valt.  
 
Opdracht 
Maak een leporello over het rendier. Wat een leporello is en hoe je er één maakt, 
kun je hier lezen. Gebruik elke bladzijde van de leporello voor een nieuw weetje over 
het rendier. Vergeet niet ook afbeeldingen op te nemen! 

 
 
Geweien 
 
Rendieren hebben prachtige en machtige geweien. Wat zijn geweien eigenlijk? En 
waarvoor dienen ze? 
 
Opdracht 
Maak een poster op A3-formaat, waarop je allerlei informatie opneemt over geweien. 
Gebruik in elk geval de volgende onderwerpen: 
• Wat zijn geweien? 
• Welke dieren hebben geweien? 
• Waarvoor dienen geweien? 
• Welke vormen hebben geweien? 
• Hoe groeien geweien? 
 
Vergeet niet ook plaatjes op je poster te plakken. 
 

Tip: Hier vind je informatie over het maken van een posterpresentatie. 
 
 

 
Blockposter 
 

 
Voor de docent 
Met blockposters.com kunt u afbeeldingen 
vergroten en vervolgens in blokken verdelen en 
los knippen. Laat afzonderlijke leerlingen naar 
eigen fantasie een blok inkleuren en na afloop 
de afbeeldingen in elkaar passen. U bent 
verzekerd van verrassende resultaten die uw 
lokaal beslist zullen opfleuren.  

 



 
 
Boekenlegger 
 
Noord is een prachtig boek, vol verhalen over een heleboel verschillende dieren. 
Daar moet je rustig van genieten.  
Om niet te vergeten waar je met lezen bent gebleven, maak je een boekenlegger 
met het beeld van een Kleine alk.  
 
 
Nodig 

• Een zwart vouwpapiertje van 15 bij 15 centimeter 
• Een klein stukje wit papier voor de borst en de 

ogen 
• Een schaar 
• Lijm 
• Zwarte stift  

 
 
Werkwijze 

Stap 1: Vouw het zwarte papiertje diagonaal (schuin) doormidden. 
Stap 2: Leg de driehoek met de brede kant naar je toe. Vouw eerst de rechterhoek 
naar binnen en daarna de linkerhoek (zie foto). 
Stap 3: Knip de witte borst van de kleine alk en plak hem op het lijfje (aan de 
binnenkant). 
Stap 4: Knip een driehoekige zwarte snavel en plak hem op. 
Stap 5: Knip twee cirkels voor de ogen en plak ze op. 
Stap 6: Teken de pupillen in de ogen. Klaar! 
 
 
Vouwinstructie 
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Voor de docent 
U kunt er behalve de Kleine alk ook voor kiezen 
verschillende walvissen te laten vouwen. Op deze 
website vindt u drie verschillende modellen, 
geschikt voor wat jongere kinderen. Ze worden 
stap voor stap uitgelegd. 

  
 
 
 
Kahoot 
 

Voor de docent 
Kahoot is een platform waarop u relatief makkelijk 
een quiz kunt maken voor uw leerlingen. Zo’n quiz 
kan op verschillende manieren worden ingezet in 
een les, bijvoorbeeld voor het controleren van de 
beheersing van geleerde kennis of het speels 
afronden van een leesproject. 
Maak een Kahootquiz voor uw leerlingen met 
vragen gebaseerd op Noord. Wie weet het meest 
van de dieren uit het hoge Noorden? 
 

  
 

 
 
Vogels à la Escher 
 

Voor de docent 
M.C. Escher is beroemd geworden door zijn 
grafische werken. Eén van zijn topwerken is Dag 
en nacht, waarin witte vogels overlopen in zwarte. 
Maak met uw leerlingen een werk dat hierop lijkt. 
Hier vindt u een afbeelding van een vogel. Print er 
net zoveel van als u leerlingen hebt. Laat hen de 



vogels uitknippen en kleuren. Geef vervolgens 
opdracht aan enkele van de leerlingen om de 
vogels zodanig in elkaar te passen en op een groot 
vel te plakken dat er een klassenkunstwerk 
ontstaat in de stijl van Escher.  

 
 

 
 

 
 
Afronding 
 
Plan een dag(deel) in waarop uw leerlingen de verschillende opdrachten die ze 
hebben uitgevoerd, kunnen presenteren. U kunt dit bijvoorbeeld doen op een 
presentatieavond of -middag, waarvoor u ook ouders, familie of andere 
belangstellenden kunt uitnodigen.  
 
Wanneer uw leerlingen werkstukken hebben gemaakt, kunt u die natuurlijk voor 
langere tijd tentoonstellen in uw klas of school. 
 

Eventueel kan het Noord-memoryspel ook ter afsluiting worden gespeeld. 

  



  

Bijlage 1 



 
 

 
  

Bijlage 2 



  



 

  



 

  



 

 

Boekje open over mijzelf 



  

Boekje open over mijzelf  





 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


